
 

 

Como Efetuar o pedido 
Adicionando no Carrinho:  
1. Selecione o produto que deseja em nosso site clicando na imagem ou em comprar.  

2. Caso não ache o produto nos menus, pesquise - o com o com seu respectivo nome na barra de "Buscar".  

3. Após Acessar a grade do produto, escolha o produto através da barra abaixo do valor, clicando no "Escolha a Cor".        

As cores que não estiverem disponíveis estarão escrito ao lado do código e nome: (Esgotado).  

4. Após a escolha da cor, a baixo terá a quantidade, clique no número "1", irá abrir a barrinha com as quantidades 

disponíveis.  

5. Após selecionar a quantidade só clicar em “Comprar” que será redirecionado para a página do carrinho.  

6. Caso queira continuar a adicionar mais produtos só clicar abaixo em “Continuar Comprando”.  

 

No Carrinho:  
1. Na área do Carrinho que é a “Minha Cesta”, encontrará os produtos que adicionou para comprar.  

2. Caso já tenha cadastro e tenha efetuado o login no site o cep aparecerá automaticamente na área de calcular o Frete.  

Caso não tenha feito o Login ou não tenha cadastro, é só inserir o CEP normalmente na área indicada. -- Não é necessário 

colocar o traço.  

3. Com o cep inserido, pedira para selecionar uma transportadora dos Correios ou a opção retirar na loja.  

4. Atenção! Cada frete possui um valor e um prazo de envio.  

5. Atenção! No Retirar a loja deve – se aguardar o e-mail de retirada para retirar. (E-mail é enviado dentro do prazo estipulado).  

6. Após escolhido o frete só clicar em continuar “Prosseguir para Pagamento”.  

a) Caso não tenha feito o login acessar o no quadro “Já Possuo Cadastro”.  

b) Caso não tenha cadastro preencha os dados do lado do “Sou novo Cliente” e faça o cadastro completo.  

 
Confirmar dados para entrega:  
1. Na próxima página deve confirma se os dados estão corretos.  

2. Após tudo certo, clique em “Prosseguir”  

 
Formas de Pagamento:  
1. Nesta página exibira um resumo do pedido, com seus produtos escolhidos, a quantidade e valores.  

2. Logo a Baixo estará perguntando qual a forma de pagamento.  

3. Selecione o quadro clicando em qual será o pagamento: “Cartão de Credito, Transferência Eletrônica ou Boleto Bancário”.  

 
Cartão de Credito:  
a) Selecione Qual a Bandeira do Cartão que será Utilizado;  

b) Selecione a Parcela.  

c) Abaixo estará pedindo os dados do cartão: Nome Descrito no cartão, número, Data de Validade e Código de segurança.  

d) Após completar só clicar em “>>Fechar Pedido”.  

Transferência Eletrônica:  
a) Lembrando transferências são realizadas apenas via internet no ato da compra.  

b) Deve escolher se a transferência será feita entre Contas Bradesco ou Pelo Itaú Bankline.  

e) Após escolher clicar em “>>Fechar Pedido”.  

f) Irá aparecer seu número de pedido, só clicar em “Clique aqui para efetuar pagamento”. 

Boleto Bancário:  

a) Clique em “>>Fechar Pedido”.  

b) Irá aparecer seu número de pedido, só clicar em “Clique aqui para efetuar pagamento”.  

c) Na janela em que abrir clique em “Clique aqui para imprimir Boleto”;  

d) Selecione º Itaú;  

e) Selecione º Imprimir 

Pronto! Agora é só aguardar seu pedido! 


